
Формування державної морської політики в Україні повинно 
супроводжуватися розробленням і реалізацією проектів відповідних 
загальнодержавних та інших програм 

У Києві 28 березня 2014 р. у конференц-залі Інституту геологічних наук 
НАН України відбулася презентація концепту Благодійного проекту 
«Комплексна програма підвищення ефективності розвитку та використання 
морського потенціалу України» (далі – Благодійний проект «Морський 
потенціал України»), організована Благодійною організацією «Морський 
благодійний фонд» за підтримки Державної установи «Відділення морської 
геології та осадочного рудоутворення», Інституту проблем ринку та 
економіко-екологічних досліджень НАН України, Інспекції з питань 
підготовки та дипломування моряків, а також Громадської ради при 
Державній інспекції України з безпеки на морському та річковому 
транспорті.  

Голова правління Благодійної організації «Морський благодійний фонд» 
О. Щипцов, представляючи концепт Благодійного проекту «Морський 
потенціал України», зазначив, що Морська доктрина України є 
основоположним документом, який визначає державну політику України в 
галузі морської діяльності – національну морську політику України. 

Реалізація положень Морської доктрини України повинна сприяти 
забезпеченню сталого розвитку України як морської держави, захисту та 
забезпеченню її національних інтересів і безпеки в Азовському, Чорному 
морях та інших районах Світового океану, підвищенню міжнародного 
авторитету, а також вирішенню завдань державної (національної) морської 
політики. 

Національна морська політика – це визначення державою і суспільством 
цілей, завдань, напрямів і засобів досягнення національних інтересів України 
на морському узбережжі, у внутрішніх морських водах, територіальному 
морі, у виключній економічній зоні, на континентальному шельфі України та 
у відкритому морі. 

Метою національної морської політики є визначення інтересів України у 
зовнішній та внутрішній політиці в Азовському, Чорному морях та інших 
районах Світового океану, визначення принципів, завдань, шляхів і засобів 
реалізації національної морської політики, а також захисту інтересів України 
у Світовому океані, зміцненні позиції України серед морських держав. 

…Учені, інженери та юристи міжнародного права Благодійної 
організації «Морський благодійний фонд» у 2014 р. розробили Благодійний 
проект «Морський потенціал України». При цьому враховано результати 
виконання Національної програми досліджень і використання ресурсів 



Азовсько-Чорноморського басейну, інших районів Світового океану на 
період до 2000 р., затвердженої Указом Президента України від 16 грудня 
1993 р. № 595/92. 

Запропонований Благодійний проект «Морський потенціал України» є 
масштабним за своєю суттю. Він повинен сприяти прогресу в комплексних 
наукових дослідженнях проблем формування і розвитку морегосподарського 
комплексу, акумулюванню для цього наукового потенціалу країни, 
мобілізації виробничих структур для досягнення поставлених цілей та 
завдань практичного характеру, інтенсифікації використання ресурсів морів і 
океанів в інтересах економіки та оборони України. Проект також повинен 
передбачати комплекс заходів, спрямованих на забезпечення адекватного 
реагування на сучасні загрози національній безпеці України, пов’язані з 
морською діяльністю. 

Під час презентації проекту голова наглядової ради Благодійної 
організації «Морський благодійний фонд» академік НАН України, доктор 
геолого-мінералогічних наук України, професор Є. Шнюков зазначив, що 
Благодійний проект «Морський потенціал України» розглядається також як 
наукова й організаційна основа державної стратегії морської діяльності та 
морського природокористування.  

Благодійний проект «Морський потенціал України» створює 
передумови докорінної перебудови організації національного морського 
господарства на довгострокову перспективу в напрямі формування, розвитку 
та ефективного функціонування морегосподарського комплексу в єдиному 
соціально-економічному комплексі України. 

Механізм реалізації Благодійного проекту «Морський потенціал 
України» полягає у розробленні й створенні нормативно-законодавчих, 
економічних, технологічних, адміністративно-організаційних і кадрових 
умов для цілеспрямованого збалансованого розвитку морегосподарського 
комплексу. 

Під час розроблення Благодійного проекту «Морський потенціал 
України» використовувався принцип інтеграції галузей морського 
господарства у морегосподарський комплекс на основі програмно-цільового 
планування та управління. 

На думку академіка НАН України, доктора економічних наук, 
професора Б. Буркинського, подальше впровадження програмно-цільового 
підходу в організацію морської діяльності України дасть змогу подолати 
негативну практику відомчих і групових інтересів, скоординувати розрізнені 
дослідження та проекти, впорядкувати розподіл фінансових коштів і 



матеріальних ресурсів, підвищити рівень управління та соціально-економічну 
ефективність морегосподарського комплексу України. 

Загалом у Благодійному проекті «Морський потенціал України» 
представлено сфери морської діяльності відповідно до їх функціонального 
призначення, як-от: діяльність держави і суспільства в галузі морських 
перевезень, освоєння і збереження ресурсів (рибних, мінеральних і 
енергетичних) Азово-Чорноморського басейну, наукова та військово-морська 
діяльність, економічне і кадрове забезпечення, а також забезпечення безпеки 
морської діяльності… (Україна – морська держава: Благодійний проект 
«Морський потенціал України» // Дзеркало тижня. 
Україна (http://gazeta.dt.ua/science/ukrayina-morska-derzhava-blagodiyniy-
proekt-morskiy-potencial-ukrayini-_.html). – 2014. – 18–25.04). 

 
 


